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Metodický list ke knížce Dárce 

Pracovní list je   koncipován jako součást práce v čtenářské lekci – ideálně  spojené dvě 

vyučovací  školní hodiny, nejlépe na sebe navazující 

Cíl: základní orientace v knize, seznámení s příběhem ( cílem není knihu přečíst, spíše 

děti naladit, aby si ji chtěly půjčit a přečíst doma 

Lekce začíná seznámením s knihou a autorem:  

Název knihy : Dárce 

Autor knihy: Lois Lowryová – americká spisovatelka knížek pro děti a mládež, dvakrát 

oceněna Cenou Johna  Newberyho. Pro děti a mládež napsala více než 30 knih, do češtiny 

byly přeloženy 3: Spočítej hvězdy, Dárce a Hledání modré. Zatímco ve Spočítej hvězdy se  

autorka vrací do minulosti ( příběh se odehrává za druhé světové války v Dánsku. Autorka 

zde zobrazuje odvahu dánských občanů, kteří na pomoc židovským obyvatel riskovali své 

vlastní životy. Hlavní postavou je Annemarie, která má židovskou kamarádku Ellen a 

která se nebojí riskovat.), Dárce se odehrává možná v dávné budoucnosti. Možnost 

budoucnosti dětem zmíníme. 

 

Lekci začneme  úvahou, kdo všechno může být dárce, co všechno může dárce darovat, 

děti zkusí popřemýšlet, co by mohl darovat dárce v naší knize. Zamyslíme se také nad tím, 

kdo  je opakem dárce. Poté  rozdáme pracovní listy, děti si do nich vyplní základní údaje a 

svůj osobní odhad, co podle něj bude dárce v knize darovat a příjemce přijímat. Dětem na 

tuto část dáme cca 10-15 minut času. Další úkoly budou děti vyplňovat po skončení 

čtenářské části. 

 

 Poté žáci dostanou čas – 35 minut- na čtení. Dbáme na ticho a soustředěnost četby 

příběhu.  Děti mohou začít číst kdekoliv, odkudkoliv, přeskakovat, tak, aby jim byla četba 

příjemná. Během četby dětem nedovolujeme vyplňovat pracovní listy. 
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Čtenářská lekce – Dárce 

Autor knihy ………………………………………………… pochází z ………….………. 

Z jejích dalších knih:……………………………………………………………………… 

Kniha má ………………………..  stran 

Než začneš číst, vyplň si následující řádky: 

Podle mě bude dárce v knize darovat …….…….…………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Opakem dárce je ………………………………..  Tím v knize podle mě bude ………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

V určitém smyslu by se dalo říct, že  děj se odehrává  v ideální společnosti, kde jsou 

všichni lidé spokojení a nemusí se trápit. Jak si takovou společnost představuješ, co bys 

v ní chtěl/a mít zajištěno ty? …….…………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Další úkoly vyplňuj až po čtení: 

Kniha je napsána v ……………………….. osobě. 

Jak se jmenuje hlavní  hrdina a kolik je mu let?..................................................................... 

Na základě toho, co jsi přečetl/a napiš, v jaké si myslíš době a prostředí se děj odehrává: 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………... 
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Na stranách 104-105 najdeš  úvahu o barvách. Přečti si ji  a popřemýšlej: je nebo není 

spravedlivé, když je všechno stejné?..................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

V knize se objevují i  neobvyklá slova, nebo se  slovům dávají nové významy. Buď jsi na 

ně v knize narazil a víš, nebo zkus odhadnout, co znamenají následující: 

novodítě…………………………………………………………………………………… 

slavnostní vyřazení……………………………………………………………………… 

neklid ……………………………………………………………………………………. 

Na stranách 88-91 obdrží  hlavní hrdina první část daru. Přečti si tuto ukázku a na jejím 

základě napiš, co dárce hlavnímu hrdinovi předává:…………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

Co všechno bude dárce podle tebe  hlavnímu hrdinovi odhalovat a darovat?..................... 

……………………………………………………………………………………………… 

První dar byl příjemný. Ale mohou být předány i některé nepříjemné? Které například? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Kdybys měl/a tu možnost, co bys chtěl/a, aby ti darovali tví předci ze svého života? Proč? 

………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 

Ve společnosti, ve které hlavní hrdina žije, má každý svůj přesně daný úkol. Jaký je podle 

tebe úkol dárce? ……………………………………………………………….…………… 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………......................................................... 
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